Represaliat: Pere Monné1 González2
En Pere Monné González va néixer a
Esparreguera el dia 43 d’octubre de 1910;
era fill de Josep Munné Arolas –jornaler i
comerciant d’Esparreguera–, nascut a la
mateixa vila el 21 de novembre de 1884.
La seva mare era Justa González Canals,
modista, nascuda a Esparreguera el 6 de
desembre de 1889. Els avis paterns eren
de Martorell i Masquefa, i els materns
d’Esparreguera. Segons la partida de
naixement del Pere, la família inicialment
vivia al carrer Montserrat, núm.54,
posteriorment, vivien al carrer Montserrat
núm. 6.
El nostre represaliat tenia dos germans,
l’Àngel (nascut a Esparreguera el 6 d’abril
de 1916) i el Jesús, nascut també a
Esparreguera el 6 de maig de 1919. El Pere
era mecànic i treballava a l’empresa de
Joaquim Aleu.

En Pere Monné en l’única fotografia
familiar que s’ha conservat. Font:
Família Monné

Tenim poca informació sobre el deportat, però sabem que el 17 desembre de
1936 va signar un manifest amb el títol “Al poble treballador d’Esparreguera” on
s’exposava les desavinences amb la CNT i s’anunciava la creació de la UGT a
Esparreguera. És probable que el nostre protagonista s’exiliés a França a finals
de la guerra i passés per diversos camps de refugiats des d’on optés per
incorporar-se als Regiments de Marxa dels Voluntaris Estrangers de l’exèrcit
francès per tal de combatre els alemanys.
El cert és que el Pere, a l’estiu de 1940, fou capturat pels alemanys i internat a
l'Stalag d'Estrasburg, ST.V-D4, (districte militar V Stuttgart), a Alsàcia, on tenia
el número 3313. Els stalags eren camps alemanys de presoners de guerra;
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aquest mot en alemany significa ”camp d’origen”, allí es classificaven els
presoners per a convertir-los en mà d'obra barata.
Com ens explica la historiadora Lara Cardona Fernández5 als stalags els
espanyols internats vestien l’uniforme francès i inicialment foren tractats com a
presoners de guerra. Les coses empitjoraren amb la intervenció de la Gestapo,
que va dur a terme un registre detallat dels presos espanyols, als quals va
denominar rot spanien (‘rojos espanyols’), aquesta era una manera de
desposseir-los de la condició de presoners de guerra.
En Pere Monné va ser deportat en ferrocarril al camp d'extermini de
Mauthausen (Àustria) i formà part del grup deportat el 13 de desembre de 1940
a aquest camp, on va tenir el número de presoner 5030. En aquesta expedició
foren matriculats a les oficines del camps 846 espanyols, dels quals 557
moriren.
El deportat al camp de concentració es convertia en un número. Tenia un
número diferent del de l’Stalag, però ara ja no el cridarien pel seu nom.
S’havien d’aprendre el seu nou número de memòria i dir-lo en alemany sempre
que li ho demanessin, mai era designat pel nom. Havia deixat de ser persona.
Segons Montserrat Roig6, sabem que els republicans que anaren a Mauthausen
foren 7.189 i gairebé cinc mil no en sortiren vius. Saber exactament la xifra
resulta difícil perquè va arribar un punt que alguns deportats els van donar el
número de deportats ja morts.
Quan parlem de camps de concentració sovint pensem amb els camps centrals,
però molts dels deportats anirien a raure als Komandos externs enmig d’unes
condicions extremes que feien molt difícil la seva supervivència. De les 118
expedicions amb presoners espanyols confinats a Mauthausen, dues terceres
parts van ser destinats a Gusen. La majoria de republicans van morir en aquest
Komando però el cert és que ja arribaven pràcticament morts.
Segons hem pogut llegir a la publicació de l’Amical de Mauthausen7:
En 1941, Gusen va passar a tenir uns 4.000 deportats i, a finals d'any, va
arribar a la xifra de 8.500, superant en un miler els que hi havia a Mauthausen i
va ser catalogat, al costat d'aquell altre, com a camp de categoria III, per a
irreductibles i de no retorn, amb la mort com a únic destí. El crematori va entrar
en funcionament en aquesta mateixa època.
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Al Pere, el dia vint d’octubre de 1941 també l’hi traslladarien i allí tindria el
número de presoner 13974. Tant el camp de Mauthausen com el Kommando de
Gusen foren construïts per a l’explotació de les pedreres de granit. A Gusen, la
pedrera era a dalt d’un turó que calia pujar. Si tenim en compte els morts
d’Esparreguera en camps nazis, foren cinc les víctimes que passaren per
Mauthausen i quatre moriren a Gusen i la majoria sobreviurien pocs mesos.
Aquest és el cas del nostre deportat ja que hi morí quasi dos mesos després
d’haver-hi arribat, el cinc de gener de 1942.
Al llibre de Montserrat Roig8 hi ha la referència del pare del Pere, en Josep
Munné, que aleshores vivia al c/Montserrat, 6, d’Esparreguera (aquí també hi
vivia el seu germà Àngel Monné, que l’any 1981 a través de l’Amical de
Mauthausen de Barcelona demanarà la indemnització del govern francès).
Segons un nebot seu, en Jordi Monné, les primeres cartes les rebien en francès
i fou un amic de la família qui els ajudava a traduir-les. Passat un temps les van
començar a rebre en alemany i no coneixien ningú que parlés aquest idioma.
Algú els va indicar d’anar a veure un senyor que vivia al Passatge Torres Molins
(sembla ser que era un alemany que havia arribat en acabar la guerra, però
encara no hem pogut esbrinar de qui es tractava).

Pere Monné és un dels signants d’aquest manifest de l’any 1936.
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ELS NOSTRES INFORMANTS
En aquest cas, hem de dir que la família del deportat Pere Monné quasi no
tenia informació sobre el seu oncle. Hem parlat amb el nebot Josep Maria
Monné i amb el seu fill Jordi Monné, que coneixien la mort del seu familiar però
no en tenien detalls. Per altra banda, s’ha consultat una veïna de la família
Monné, quan estava establerta al carrer Montserrat, Montserrat Martorell, que
ens ha pogut ampliar alguns aspectes de la família.

4

